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د .تريش حسينة
أستاذة زلاضرة -جامعة سطيف -1-

هتدف معايَت التدقيق الدولية إىل تقليل التفاوت بُت شلارسات ادلهنيُت عرب العامل وربقيق التوافق الدويل،
لذا توجب على كل دولة تطمح الحتالل مكانة عادلية أن تتبٌت ىذه ادلعايَت أو تتكيف معها .واجلزائر كمثيالهتا
من دول العامل تدعم التوافق الدويل يف رلايل احملاسبة والتدقيق ،والذي بدا جليا يف رلموعة اإلصالحات اليت
قامت هبا واليت مست عمق ادلمارسة ادلهنية يف اجلزائر .وهتدف ىذه الدراسة إىل إبراز مدى توافق اخللفية القانونية
والتنظيمية دلهنة التدقيق اخلارجي يف اجلزائر مع ادلعايَت الدولية للتدقيق ،وذلك من خالل عرض وربليل أىم ما
جاءت بو ادلعايَت الدولية للتدقيق وإسقاط ذلك على حالة اجلزائر .وقد خلصت الدراسة إىل وجود رغبة لدى
ادلشرع اجلزائري للنهوض وتطوير مهنة التدقيق اخلارجي يف اجلزائر دبا يتوافق وادلعايَت الدولية للتدقيق.

الكلمات المفتاحية :التدقيق اخلارجي ،ادلعايَت الدولية للتدقيق ،ادلعايَت اجلزائرية للتدقيق.

Abstract:
The objective of international auditing standards is to reduce the disparity between
professional practices across the world and to achieve international compatibility. So every
country aspiring to a global position must adopt or adapt these standards. Algeria, as the other
countries in the world, supports the International compatibility of accounting and audit. This
support is evident in its reforms, which touched the depth of professional practice in Algeria. This
study aims to highlight the compatibility of the legal background of the external audit profession
in Algeria with the international auditing standards, This is through the presentation and analysis
of the most important elements of international auditing standards and the legal texts issued by the
Algerian authorities. The study concluded that there is a desire of the Algerian legislator to
promote and develop the auditing profession in accordance with international auditing standards.
Keywords: External Audit, International Standards on Auditing, Algerian Standards on Auditing.
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مقدمة:
هتدف عملية التدقيق إىل ربقيق مستويات مقبولة من الثقة يف اخلدمات اليت تقدمها ،فهي تؤدي دور
مهم يف توفَت ادلصداقية على ادلعلومات ادلالية هبدف ازباذ القرارات ادلختلفة وادلفيدة بالنسبة ألصحاب ىذه
القرارات ،لذا جيب أن تتم ىذه األخَتة حسب معايَت متفق عليها .وقد وضعت أغلب دول العامل عن طريق
ادلنظمات واذليآت ادلشرفة على تنظيم ادلهنة فيها معايَت وقواعد للسلوك ادلهٍت يف التدقيق جيب على ادلهنيُت
االلتزام هبا يف كل مراحل عملية التدقيق.
تعترب معايَت التدقيق الدولية الصادرة عن جلنة شلارسة التدقيق الدويل التابعة لالرباد الدويل للمحاسبُت
مرشد ودليل لألكاددييُت وادلهنيُت ألجل وضع وإعداد معايَت زللية  ،وقد اعتمدت غالبية الدول يف العامل على
معايَت التدقيق الدولية يف إعداد وصياغة معايَت وقواعد ادلهنة فيها.
واجلزائر كغَتىا من الدول -يف ظل مفهوم العودلة -كان البد عليها من مسيارة التطورات االقتصادية
العادلية ،حيث قامت باعتماد الشراكة األورو متوسطية وىي تسعى جاىدة لالنضمام إىل ادلنظمة العادلية للتجارة،
واستقطاب ادلستثمر األجنيب ،ومواجهة اجلو التنافسي وتدعيم التوافق الدويل يف رلايل احملاسبة والتدقيق ،بعد أن
زادت احلاجة إىل وجود معايَت يسًتشد هبا ادلدقق اخلارجي يف اجلزائر أثناء أداءه لعملية التدقيق تواكب التطورات
احلاصلة يف معايَت التدقيق الدولية .وعلى ىذا األساس ،ديكن طرح التساؤل الرئيس التايل:
ما مدى توافق الخلفية القانونية والتنظيمية لمهنة التدقيق الخارجي في الجزائر مع معايير التدقيق الدولية؟
وتتفرع عنو األسئلة التالية:
 ما مدى توافق ادلتطلبات الشخصية دلمارسة مهنة التدقيق اخلارجي يف اجلزائر مع معايَت التدقيق الدولية؟ ما مدى توافق اإلطار العام إلصلاز مهمة التدقيق اخلارجي يف اجلزائر مع معايَت التدقيق الدولية؟ -ما مدى توافق احملتوى الفٍت والعملي لتقرير ادلدقق اخلارجي يف اجلزائر مع معايَت إعداد التقرير الدولية؟

أهداف البحث:

يهدف ىذا البحث إىل ما يلي:
 التعرف على اخللفية القانونية والتنظيمية دلهنة التدقيق اخلارجي يف اجلزائر والوقوف على أىم ما جاءت بوادلعايَت الدولية للتدقيق؛
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 استنباط النصوص القانونية ادلنظمة دلهنة التدقيق اخلارجي يف اجلزائر اليت تتوافق ومضمون ادلعايَت الدوليةللتدقيق قصد االعتماد عليها كمرجعية مستقبال عند تبٍت ىذه ادلعايَت.

أهمية البحث :تربز أمهية ادلوضوع من منطلق الدور الرقايب الذي تلعبو مهنة التدقيق اخلارجي وما عرفتو ىذه ادلهنة
من إصالحات على ادلستوى الدويل واحمللي .كما تأيت أمهية ىذا البحث يف التأكيد على ضرورة مواكبة اجلزائر
للتطورات احلاصلة يف معايَت التدقيق الدولية من أجل النهوض دبهنة التدقيق اخلارجي من جهة ،وتكييف مهنة
التدقيق اخلارجي يف اجلزائر مع الواقع الدويل ،وذلك بغرض خلق توافق بُت شلارسة مهنة التدقيق اخلارجي يف اجلزائر
وادلعايَت الدولية للتدقيق.

محاور البحث:

يتضمن ىذا البحث احملاور التالية:
 احملور األول :ادلتطلبات الشخصية دلمارسة مهنة التدقيق اخلارجي (ادلعايَت العامة)؛
 احملور الثاين :التقيد باإلطار العام إلصلاز مهمة التدقيق اخلارجي (معايَت العمل ادليداين)؛
 احملور الثالث :احًتام احملتوى الفٍت والعملي لتقرير ادلدقق اخلارجي (معايَت إعداد التقرير).

المحور األول :المتطلبات الشخصية لممارسة مهنة التدقيق الخارجي (المعايير العامة)

تتعلق ادلعايَت العامة بالتكوين الشخصي دلزاويل مهنة احملاسبة والتدقيق ،وادلقصود هبذه ادلعايَت أن
اخلدمات ادلهنية جيب أن تُقدَّم على درجة من الكفاءة وادلهارة بواسطة أشخاص مؤىلُت علميا ومدربُت مهنيا.
وتوصف ىذه ادلعايَت بأهنا عامة ألهنا ُسبثل مطالب أساسية ربتاج إليها دلقابلة معايَت العمل ادليداين وإعداد التقرير
بصورة مالئمة ،وتُعترب "شخصية" ،ألهنا تنص على الصفات الشخصية اليت جيب أن يتحلى هبا احملاسب

وادلدقق.1
.1

التأهيل العلمي والعملي :ويعٍت أن تتم عملية التدقيق بواسطة فرد ديتلك ادلؤىالت العلمية ادلناسبة

والتدريب ادلالئم كمدقق .ويتم ذلك من خالل برامج التعليم يف اجلامعات ،وبرامج التعليم ادلستمر واخلربات

1

أمحد لعماري وحكيمة مناعي ،ترشيد أداء المراجعين والمحاسبين الجزائريين للتقليل من مخاطر االنحراف في إنتاج وتوصيل المعلومات

المحاسبية ،رللة علوم انسانية ،السنة السابعة ،العدد ،45شتاء  ،2010ص.6
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ادلالئمة .1وال يوجد معيار خاص للتأىيل العلمي والعملي للمدقق ضمن معايَت التدقيق الدولية ،لكنها أوردت يف
فقرات متعددة القواعد اليت تنظمو ومن ىذه القواعد ما يلي:
 احتوت الفقرة الرابعة عشر من ادلعيار الدويل رقم ( )200على أنو "جيب أن يتم التدقيق بعناية مهنية وبواسطةأشخاص لديهم تدريب وخربة وكفاءة يف التدقيق"؛
 احتوت الفقرة التاسعة عشر من ادلعيار الدويل رقم ( )220على أنو "جيب أن يكون شريك العملية مقتنعا بأنفريق العملية الذي سيعمل معو يتمتع بالقدرات والكفاءة والوقت ادلناسب ألداء التدقيق حسب ادلعايَت
ادلهنية وادلتطلبات التنظيمية والقانونية ،ليتمكن من إصدار تقرير تدقيق مناسب يف ظل الظروف اليت ربيط
بالعملية"؛
 -ورد يف ادلعيار الدويل رقم

()550

يف فقرتو السادسة على ما يلي" :حيتاج ادلدقق دلستوى من ادلعرفة ادلتعلقة

بطبيعة أعمال الشركة والقطاع االقتصادي ،وذلك لتمكينو من تشخيص األحداث وادلعامالت وادلمارسات
واليت قد يكون ذلا تأثَتا ماديا على القوائم ادلالية"؛
 ورد يف الفقرة األوىل من ادلعيار الدويل رقم ( )600أنو عند قيام ادلدقق الرئيسي بتخطيط عملية التدقيقلالستفادة من عمل مدقق آخر ،فإنو ينبغي عليو مراعاة واالستعالم عن الكفاءة ادلهنية للمدقق يف إطار
األجزاء اليت يقوم بتدقيقها.
أما في الجزائر ،فقد نص ادلشرع اجلزائري على التأىيل العلمي والعملي للمدقق من خالل القرار رقم

 51ادلؤرخ يف  1999/03/24الصادر عن وزارة ادلالية ،الذي يتضمن ادلوافقة على اإلجازات والشهادات وكذا
شروط اخلربة ادلهنية اليت ُزب ِّول احلق يف شلارسة مهنة اخلبَت احملاسيب وزلافظ احلسابات واحملاسب ادلعتمد ،حيث

سجل كمحافظ حسابات األشخاص الذين تتوفر فيهم ادلقاييس التالية:2
جاء يف ادلادة رقم  3على أنو ُديكن أن يُ َّ
 احلائزون على إحدى شهادات التعليم العايل اآلتية :ليسانس يف علوم ادلالية؛ ليسانس يف فرع ادلالية واحملاسبة
للمدرسة العليا للتجارة؛ اجلزء األول والثاين من االمتحان األويل يف اخلربة احملاسبية.

1

حامت زلمد الشينيشي ،أساسيات المراجعة مدخل معاصر ،ادلكتبة العصرية ،مصر ،2007 ،ص.78

 2مقرر مؤرخ يف  1999/03/24يتضمن ادلوافقة على اإلجازات والشهادات وكذا شروط اخلربة ادلهنية اليت ُزب ّول احلق يف شلارسة مهنة اخلبَت احملاسب وزلافظ
احلسابات واحملاسب ادلعتمد ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد  ،32ص.5
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احلائزون على إحدى شهادات التعليم العايل التالية :شهادة ادلدرسة العليا للتجارة (زبصصات أخرى غَت ادلالية
واحملاسبة)؛ شهادة ادلدرسة الوطنية لإلدارة (فرع ادلراجعة وادلراقبة وفرع االقتصاد وادلالية)؛ ليسانس يف العلوم
االقتصادية (نظام قدًن)؛ ليسانس يف التسيَت؛ شهادة ادلدرسة الوطنية العليا لإلدارة والتسيَت (فرع مراجعة
احلسابات)؛ شهادة ادلعهد الوطٍت للمالية (فرع اخلزينة أو الضرائب)؛ شهادة معهد االقتصاد اجلمركي وادلايل
باجلزائر؛ شهادة معهد التمويل والتنمية للمغرب العريب بتونس؛ شهادة جامعة التكوين ادلتواصل فرع ادلالية
واحملاسبة.
وإىل جانب ذلك وجب احلصول على إحدى الشهادات ادلهنية التالية :شهادة كفاءة تقٍت سامي يف
احملاسبة؛ شهادة تأىيل عليا للدراسات احملاسبية؛ شهادة تأىيل مهنية زلاسبية؛ شهادة تأىيل التحكم يف احملاسبة.
وقد اشًتط ادلقرر السابق للمجموعتُت إحدى الشرطُت التاليُت:
 متابعة تدريب مهٍت كخبَت زلاسب مدتو سنتُت يُتوج بشهادة هناية التدريب القانوين؛

 إثبات خربة قدرىا عشر سنوات يف ميدان احملاسبة وادلالية ومتابعة تدريب مهٍت مدتو ستة أشهر.
بالنسبة للحاصلُت على شهادة تربص هناية التدريب خلرباء احملاسبة يُنضم امتحان مهٍت يف مدة أقصاىا سنتُت
للحصول على االعتماد ،وقد ورد يف ادلادة  8من القانون  01-10أن وزارة ادلالية ستتكفل بتكوين اخلرباء
احملاسبُت وزلافظي احلسابات من قبل معهد تعليم متخصص تابع ذلا ،والتكفل بتكوين احملاسبُت ادلعتمدين من
قبل مؤسسات تابعة لوزارة التكوين ادلهٍت ،وىذا ما سينعكس باإلجياب على التأىيل ادلهٍت لكل من اخلبَت احملاسيب
وزلافظ احلسابات واحملاسب ادلعتمد.
ديكن القول أن معيار التأىيل العلمي والعملي يف اجلزائر يتمثل يف توفر قدر معُت من ادلعلومات
وادلعارف احملاسبية ،وبعض ادلعارف األخرى ذات الصلة دبهنة احملاسبة والتدقيق ،مع إلزامية التسجيل يف اذليأة
ادلشرفة على التدقيق اخلارجي ،باإلضافة إىل إجراء امتحان كتايب بعد إجراء الًتبص التطبيقي والعمل لفًتة زلددة،
وىو ما صلده يتوافق مع معايَت التدقيق الدولية.

 .2استقاللية المدقق :تعٍت استقاللية ادلدقق تبنيو لوجهة نظر زلايدة عند قيامو باختبارات التدقيق وتقييم النتائج

وإعداد التقرير ،ومن مث فإن خاصية االستقاللية ىامة للمدققُت اخلارجيُت بسبب أن العديد من ادلستخدمُت ذوي
ادلصاحل ادلرتبطة بالشركة يعتمدون على تقرير ادلدقق لالطمئنان على عدالة القوائم ادلالية ،ومن مث ازباذ قراراهتم بناء
مجلة دفاتر بوادكس

العدد رقم / 90

جوان 8902

222

د .تريش حسينة

مدى توافق الخلفية القانونية والتنظيمية لمهنة التدقيق الخارجي في الجزائر
مع معايير التدقيق الدولية –دراسة تحليلية-

على ذلك .1وقد تناولت معايير التدقيق الدولية موضوع استقاللية ادلدقق من خالل رلموعة من القواعد نذكر
منها ما ورد يف الفقرة اخلامسة من ادلعيار الثالث على أنو جيب على ادلدقق أن يكون مستقيما وأمينا وسللصا يف
عملو ادلهٍت وعليو أن يتوخى العدالة ،وأن يكون استقاللو حقيقة ومظهر غَت مرتبط بأية مصلحة تنال من أمانتو
أو ذبرده مهما كان أثر ىذه ادلصلحة .كما نصت الفقرة الرابعة من ادلعيار السابع على أنو جيب أن يتم تفويض
أي عمل للمساعدين بطريقة توفر ضمانا معقوال بأن مثل ذلك العمل سيتم أداؤه من قبل أشخاص لديهم

استقاللية ودرجة من ادلهارة والكفاءة ادلطلوبة يف مثل ىذه الظروف .أما المشرع الجزائري فقد أصدر رلموعة
من القوانُت اليت تضم عدم وجود مصاحل مادية للمدقق لدى الشركة زلل التدقيق –خبالف األتعاب -باإلضافة
إىل ضرورة ربرر ادلدقق من أية ضغوط أو مؤثرات خارجية تُؤثِّر على عملية التدقيق وعلى التقرير النهائي الذي

يُبدي فيو رأيو حول القوائم ادلالية ،وُديكن ذكر أىم مظاىر استقالل ادلدقق يف التشريع اجلزائري فيما يلي:

 جوانب أخالقية :وتشمل ضرورة ربلي ادلدقق باحلياد ،اإلخالص ،والشرعية .كما أضاف القانون

01-10

بعض الشروط األخالقية ،مثل :عدم اجلمع بُت شلارسة مهنة اخلبَت احملاسيب وزلافظ احلسابات واحملاسب

ادلعتمد لدى الشركة نفسها أو اذليأة2؛

 تعيين المدقق  :إن تعيُت ادلدقق لدى الشركات واذليآت ادلنصوص عليها قانونا يتم عن طريق اجلمعية العامة
للمسامهُت أو اجلهاز ادلؤىل ادلكلف بادلداوالت بعد موافقتها كتابياً ،وعلى أساس دفًت الشروط ،يتم تعيُت
زلافظ ح سابات من بُت ادلهنيُت ادلعتمدين وادلسجلُت يف جدول الغرفة الوطنية .تدوم وكالة ادلدقق ثالث
سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ،حبيث ال ُديكن تعيُت نفس ادلدقق بعد وكالتُت متتاليتُت إال بعد مرور
3
عُت اجلمعية العامة ادلدقق أو يف حالة وجود مانع أو رفض واحد أو أكثر من
ثالث سنوات  .وإذا مل تُ ِّ
بناء
ادلدققُت ادلعينُت يتم اللجوء إىل تعيينهم أو استبداذلم دبوجب أمر من رئيس احملكمة التابعة دلقر الشركة ً
على طلب من رللس اإلدارة أو رللس ادلديرين ويف الشركات اليت تلجأ علنيا لالدخار بواسطة السلطة ادلكلفة

 1علي عمر أمحد سويسي ،معايير مراجعة الحسابات في اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية في ليبيا ،أطروحة دكتوراه (غَت منشورة) ،كلية
العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت ،فرع علوم التسيَت ،زبصص زلاسبة ،جامعة احلاج خلضر ،باتنة ،اجلزائر ،2011 ،ص.91-90
 2القانون رقم  ،01-10ادلؤرخ يف  ، 2010/06/29ادلتعلق دبهن اخلبَت احملاسب وزلافظ احلسابات واحملاسب ادلعتمد ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،
ادلؤرخة يف  ،2010/07/11العدد  ،42ادلادة .64
 3ادلصدر نفسو ،ادلادة  26وادلادة  ،27ص.7
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مع معايير التدقيق الدولية –دراسة تحليلية-

بتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها .1أما تعيُت ادلدقق لدى ادلؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي
والتجاري ومراكز البحث والتنمية وىيآت الضمان االجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا
ادلؤسسات العمومية غَت ادلستقلة فيتم دبوجب األحكام ادلقررة يف القوانُت األساسية اخلاصة هبذه ادلؤسسات
واذليآت ،ويف حالة غياب أحكام قانونية أساسية فإن التعيُت يتم دبوجب قرار مشًتك بُت وزير ادلالية والوزير
الوصي ،وسواء كان التعيُت دبوجب القانون األساسي أو عن طريق القرار ادلشًتك فإنو يتم اختيار ادلدقق على

أساس قدراتو ومراجعو ادلهنية وسلطط التكاليف2؛

 موانع تعيين المدقق :وضع ادلشرع اجلزائري رلموعة من احلاالت اليت دينع فيها ادلدقق من مزاولة مهمةالتدقيق ربت حالة التنايف ،وذلك من أجل إقصاء كل عالقة تربط ادلدقق بادلؤسسة زلل التدقيق ،ومن شأهنا
ادلساس دببدأ االستقالل ،وىي موضحة يف ادلادة

715

مكرر

6

من القانون التجاري اجلزائري.كما منع

ادلشرع اجلزائري زلافظ احلسابات من بعض األمور اليت قد سبس باستقالليتو وذلك ضمن ادلواد (من  64إىل
 )70من القانون 01-10؛
-

تحديد أتعاب المدقق :ذبسيدا دلبدأ استقاللية زلافظ احلسابات أوكلت ادلادة رقم  37من القانون

 01ادلؤرخ يف

29

جويلية

2010

-10

اجلمعية العامة للمسامهُت أو اذليئة ادلؤىلة ادلكلفة بادلداوالت مهمة ربديد

أتعابو بعد االتفاق معو حول تفاصيلها ،وذلك لتجنب وقوع أي مساومة لو من طرف اإلدارة ،إال أنو وابتداء
من  22جانفي  2011أصبح ربديد أتعاب احملافظُت خيضع دلناقصة يشرف عليها رللس اإلدارة أو ادلكتب
ادلسَت أو أي ىيئة مؤىلة للقيام بذلك ،وفق دفًت شروط مع ّد مسبقا ،3وهبذا يكون ادلشرع اجلزائرى قد فتح
اجملال لإلدارة أن تكون طرفا يف تعيُت زلافظي احلسابات ،وىذا ما قد يؤثر يف استقالليتهم وموضوعيتهم؛

 عززل المزدقق :إن سبتعع إدارة ادلنشعأة بصعالحية ععزل ادلعدقق اخلعارجي ديثعل مصعدر هتديعد السعتقالليتو وحيعاده،
حي ععث أن اإلدارة ديكنه ععا أن تق ععوم بعزل ععو إذا مل يل ععب مطالبه ععا ويتب ععع توجيهاهت ععا ،ويف ى ععذا اإلط ععار فق ععد تط ععرق
القععانون التجععاري اجلزائععري إىل ىععذه القضععية مععن خععالل ربديععده دلععدة وكالععة زلععافظي احلسععابات وادلقععدرة بععثالث

 1القانون التجاري ،دار بلقيس للنشر ،الدار البيضاء ،اجلزائر ،طبعة  ،2007ادلادة  715مكرر  ،4ص.247
 2ادلرسوم رقم  ،431-96ادلؤرخ يف  ، 1996/11/30يتعلق بكيفيات تعيُت زلافظي احلسابات يف ادلؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري
ومراكز البحث والتنمية وىيآت الضمان االجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا ادلؤسسات العمومية غَت ادلستقلة ،اجلريدة الرمسية للجمهورية

اجلزائرية ،العدد  ،74ص.13
 3القانون رقم  32 -11ادلتعلق بتعيُت زلافظي احلسابات ،ادلؤرخ يف  27جانفي  ، 2011اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد  ،7ص .24 -23
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سععنوات قابلععة للتجديععد مععرة واحععدة تنتهععي بانتهععاء مهمتععو احملععددة يف العقععد يف احلالععة العاديععة ،إضععافة إىل ذلععك
فقعد تطععرق ادلشععرع إىل حعاالت العععزل غععَت العاديعة ،مععن خععالل ادلعادتُت  715مكععرر  715 ،08مكععرر  09مععن
القانون التجاري ،واليت أعطت ألعضاء رللس اإلدارة أو رللعس ادلعديرين احلعق يف اللجعوء إىل اجلمعيعة العامعة أو
العدالععة عععن طريععق اجلهععات ادلختصععة بطلععب عععزل ادلععدقق اخلععارجي وإهنععاء مهامععو بنععاءً علععى أسععباب مععربرة ،دون

إمكانية عزلو بصفة مباشرة.1

شلا سبق صلد أن ما تتطلبو ادلعايَت الدولية للتدقيق فيما خيص استقاللية ادلدقق اخلارجي يتوافق نوعا ما
مع ما ىو موجود يف اجلزائر ،إال أن ذلك ال دينعنا من أن نقر ببعض الثغرات اليت قد سبس باستقاللية زلافظي
احلسابات ،باعتبار أن ادلشرع اجلزائري فتح اجملال لإلدارة حىت تكون طرفا يف اختيار زلافظي احلسابات ،خاصة يف
ظل عدم اعتماد جلان التدقيق لدى أغلب ادلؤسسات اجلزائرية ،حيث يقتصر نشاطها على البنوك اجلزائرية وبعض
كربى الشركات كالشركات ادلسجلة يف البورصة.

 .3بذل العناية المهنية :ويُقصد هبا التزام ادلدقق اخلارجي دبستوى أداء معُت عند شلارستو للمهنة ،ويتحدد ىذا
ادلستوى وفقا دلا تنص عليو التشريعات ادلختلفة من خالل ربديد ادلسؤولية القانونية للمدقق ،والذي ُديثل احلد
األدىن للعناية ادلهنية ،باإلضافة إىل ما تنص عليو القواعد وادلعايَت اليت تصدرىا ادلنظمات ادلهنية لغرض احملافظة

على مستوى أداء شليز دلزاويل ادلهنة يف مجيع مراحل عملية التدقيق .2وقد عاجلت المعايير الدولية للتدقيق
جانب العناية ادلهنية الالزمة يف كل مراحل عملية التدقيق ،من خالل ربلي ادلدقق بالشك ادلهٍت دبا يقتضيو من
حكمة وحذر ،واحلرص على مجع أدلة اإلثبات الالزمة والكافية يف كل خطوة وعملية فحص يقوم هبا ،ومن أبرز
ادلعايَت اليت تناولت موضوع العناية ادلهنية صلد ادلعيار الدويل رقم ( ،)220حيث نص يف فقرتو العاشرة على اآليت:
"جيب أن يتم أي تفويض للعمل إىل ادلساعدين بطريقة معينة من شأهنا ضمان توفَت تأكيد معقول بأن مثل ذلك
العمل سيؤدى بعناية واجبة من قبل الشخص الذي لديو درجة التأىيل ادلهٍت ادلطلوب يف ظل الظروف احمليطة"؛
كما صلد ادلعيار الدويل رقم ( ،)200حيث نص يف فقرتو السابعة عشر على أنو "ينبغي أن حيصل ادلدقق على أدلة
تدقيق كافية ومناسبة للحد من سلاطر التدقيق إىل مستوى متدن مقبول" .والمشرع الجزائري بدوره ألزم ادلدقق

اخلارجي ببذل العناية ادلهنية الالزمة أثناء تأدية مهامو ،حيث جاء يف نص ادلادة  49من القانون  08-91على أن
 1القانون التجاري ،مصدر سابق ،ادلادة  715مكرر  ،8ادلادة  715مكرر .9
2علي عمر أمحد سويسي ،مرجع سابق ،ص.244
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ادلدقق يتحمل ادلسؤولية العامة عن العناية دبهمتو ويلتزم بتوفَت الوسائل دون النتائج ،أما ادلادة  11من القانون
نفسو فقد ألزمت ادلنظمة الوطنية بالتأكد من النوعية ادلهنية والتقنية لألشغال اليت يُنجزىا أعضاؤىا ضمن احًتام

أخالقيات ادلهنة والقوانُت والتنظيمات ادلعمول هبا ،أما ادلادة  4من ادلرسوم التنفيذي رقم  136-96ادلؤرخ يف
أفريل سنة  1996فقد جاء فيها أن ادلدقق ملزم بأن ينفذ بعناية طبقا للمقاييس ادلهنية كل األعمال الضرورية مع
15

مراعاة مبدأ احلياد واإلخالص والشرعية ادلطلوبة وكذا القواعد األخالقية ادلهنية .كما نصت ادلادة  715مكرر

104

على مستويات العناية ادلهنية ادلطلوبة انطالقا من رحابة ادلسؤوليات ادلهنية للمدقق ،إذ أوكلت لو التحقيق يف
الدفاتر واألوراق ادلالية للشركة ويف انتظام حسابات الشركة وصحتها ،كما حثتهم على التدقيق يف صحة
ادلعلومات ادلقدمة يف تقرير رللس اإلدارة ويف الوثائق ادلرسلة إىل ادلسامهُت حول الوضعية ادلالية للشركة وحساباهتا
وادلصادقة على انتظام اجلرد وحسابات الشركة وادلوازنة.1
شلا سبق ،نالحظ أن العناية ادلهنية منصوص عليها ضمن القواعد والنصوص القانونية ادلنظمة دلهنة
التدقيق يف اجلزائر ،فالعناية واالىتمام مطلوبان يف التدقيق اخلارجي يف اجلزائر.

المحور الثاني :التقيد باإلطار العام إلنجاز مهمة التدقيق الخارجي (معايير العمل الميداني)
وىي اليت زبص ادلعايَت ادلطبقة وادلعتمدة ميدانيا يف التدقيق ،ويف ىذا اإلطار صلد ما يلي:

 .1التخطيط للعمل واإلشراف على المساعدين  :يتطلب التخطيط للعمل واإلشراف على ادلساعدين من
صص ادلهام على ادلساعدين ،يف سبيل تنفيذ عملية التدقيق بطريقة
ادلدقق أن ُخيطِّط للعمل الذي سيقوم بو وأن ُخي ِّ
فاعلة ،األمر الذي يتطلب منو الفهم الكايف للنظام احملاسيب ادلعتمد يف الوحدة االقتصادية حىت يتمكن من تقدير
ادلخاطر وحىت يفهم ادلدقق من أين بدأت ادلعامالت وكيف انتهت وما ىي السجالت اليت أثبتت فيها وادلستندات

ادلعززة وأن يفهم طبيعة القوانُت والسياسات اإلدارية ادلتعلقة بالشؤون البيئية لكي يُرتِّب اإلجراءات بالشكل الذي

دعم رأيو .2وينص المعيار الدولي للتدقيق رقم
ُديكنو من احلصول على األدلة الكافية اليت تُ ِّ
"جيب أن يقوم ادلدقق بتخطيط وتنفيذ عملية التدقيق هبدف تدنية سلاطر التدقيق إىل مستوى متدن مقبول" .ونظرا
()200

على أنو

ألمهية التخطيط يف التدقيق ،وباعتباره دعامة أساسية لوصول ادلدقق للرأي الفٍت احملايد حول مدى صحة القوائم
 1القانون التجاري ،مصدر سابق ،ادلادة  715مكرر ،4ص.247
2

زياد ىاشم السقا ،متطلبا ت التدقيق البيئي في ضوء معايير التدقيق المقبولة قبوال عاما ،رللة األنبار للعلوم االقتصادية واالدارية ،اجمللد ،4العدد،7

 ،2011العراق ،ص.304
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ادلالية يف التعبَت عن ادلركز ادلايل ونتائج أعمال الشركة خالل فًتة معينة ،فقد صدر ضمن ادلعايَت الدولية للتدقيق
معيار خاص بالتخطيط ىو ادلعيار الدويل رقم ( ، )300الذي تضمن أن زبطيط عملية التدقيق يشمل وضع
إس ًتاتيجية تدقيق شاملة للعملية وتطوير خطة التدقيق هبدف تقليل سلاطر التدقيق إىل مستوى منخفض بشكل
مقبول ،ويشمل التخطيط شريك العملية واألعضاء الرئيسيُت اآلخرين ذوي الكفاءة ضمن فريق العملية لالستفادة
من خربهتم ومعرفتهم ادلتعمقة من أجل زيادة كفاءة وفاعلية عملية التدقيق .كما قد تضمنت معايَت التدقيق الدولية
جانب اإلشراف على أعمال ادلساعدين من خالل معيار التدقيق الدويل رقم ( ،)220وشلا جاء ضمن فقراتو أن
ادلدقق يعترب مسؤوال عن تقسيم العمل واإلشراف على ادلساعدين وتوجيو جهودىم لتحقيق أىداف الفحص،

وتقييم أدائهم بناءً على مدى ربقيق ىذه األىداف .أما في الجزائر فنجد معيار التدقيق الدويل رقم
بعنوان "زبطيط تدقيق الكشوف ادلالية" ،الذي يدرس التزامات ادلدقق فيما خيص التخطيط لتدقيق الكشوف

()300

ادلالية" .وشلا جاء ضمن فقراتو أن زبطيط التدقيق يستوجب إعداد إسًتاتيجية عامة للتدقيق مكيفة للمهمة،

وعرض برنامج عمل يُفيد التخطيط ادلالئم للكشوف ادلالية.1

 .2تقييم نظام الرقابة الداخلية :تناولت ادلعايَت الدولية للتدقيق موضوع تقييم نظام الرقابة الداخلية من خالل
ادلعيار رقم

()315

بعنوان "فهم ادلنشأة وبيئتها وتقييم سلاطر األخطاء اجلوىرية" ،وشلا تطرق إليو ىذا ادلعيار صلد

إجراءات تقييم ادلخاطر ومصادر ادلعلومات اخلاصة بالشركة وبيئتها دبا يف ذلك رقابتها الداخلية .أما المشرع

الجزائري  ،فقد نص على فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية من قبل ادلدقق ،حبيث جاء يف نص التوصية رقم

5

من ادلقرر  103/SPM/94يف الفقرة  17ما يلي" :يقدر زلافظ احلسابات إمكانية األنظمة وإجراءات الشركة
ادلراقبة اليت يتولد منها أحوال مالية واليت تقدم مستوى عايل من ادلصداقية" .كما جاء يف نص ادلادة  23من قانون
رقم  01-10أنو على زلافظ احلسابات أن يبدي رأيو يف شكل تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية
ادلصادق عليها من رللس اإلدارة ورللس ادلديرين أو ادلسَتين.

 .3الحصول على أدلة اإلثبات وتوثيق العمل المهني :إن ادلدقق مطالب جبمع أدلة إثبات كافية ُسبثِّل أساسا

معقوال إلبداء رأيو فيما يتعلق بالقوائم ادلالية ،كما يُساند دليل اإلثبات ويُدعِّم كافة معايَت العمل ادليداين ،فكافة
1

المعيار الجزائري للتدقيق رقم (" :)300تخطيط تدقيق الكشوف المالية" ،ادلقرر الوزاري رقم  ،150ادلؤرخ يف  11أكتوبر  ،2016ادلتضمن ادلعايَت

اجلزائرية للتدقيق ( ،)NAA300-500-510-700ص .3متوفر على ادلوقع ،http://www.cnc.dz/fichier_regle/1211.pdf :مت
االطالع يوم.2016/12/12 :
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القرارات اليت يصل إليها ادلدقق تكون مربرة فقط إذا دعمها دليل إثبات معقول ومالئم ،أي أن أدلة اإلثبات تُوفِّر
األساس ادلنطقي والرشيد ألحكام وتقديرات ادلدقق حول عدالة وصدق عرض ادلعلومات ادلالية ،كما أن ادلدقق
يستخدم نتائج دراستو لنظام الرقابة الداخلية يف ربديد مقدار أدلة اإلثبات الواجب احلصول عليها لتدعيم وتأكيد

مدى صحة أرصدة القوائم ادلالية .1وقد خصصت معايير التدقيق الدولية ادلعيار رقم

()500

"أدلة اإلثبات"

والذي يتضمن مسؤوليات ادلدقق بشأن تصميم وأداء إجراءات تدقيق للحصول على أدلة إثبات كافية ومناسبة
يستطيع من خالذلا التوصل إىل استنتاجات معقولة يبٍت عليها رأيو .كما تناولت معايَت تدقيق أخرى أدلة اإلثبات
ادلتعلقة جبوانب تدقيق معينة ،على سبيل ادلثال معيار التدقيق الدويل رقم ( )315والذي تضمن أدلة اإلثبات
خاصا بوثائق التدقيق ىو ادلعيار الدويل
معيارا ً
اخلاصة بنظام الرقابة الداخلية .كما تضمنت معايَت التدقيق الدولية ً
رقم ( ، )230والذي يوفر إرشادات توثيق أداء مهمة التدقيق ،ووفقا ذلذا ادلعيار فإنو ينبغي على ادلدقق أن يُوثِّق

دعم رأيو وخالصاتو .وفي الجزائر فإنو جيب على ادلدقق تكوين ملفُت ،مها :ادللف
كافة األمور ادلهمة اليت تُ ِّ
الدائم والذي يتضمن الوثائق األساسية يف ادلؤسسة اليت تكون صاحلة االستعمال يف الدورات الالحقة ،وتتعلق

حبياة ادلؤسسة وعملها ومراحل تطورىا وىياكلها ونظمها؛ وادللف اجلاري والذي يتعلق بالسنة احلالية ويتضمن
وثائق الدورة احلالية مع أدلة اإلثبات اليت مجعها .وباإلضافة إىل ىذين ادللفُت ،فإن ادلدقق يدون كل مالحظاتو
وكل التساؤالت واالستفسارات وما جيب عملو يف سجل .كما جاء يف ادلادة  39من القانون  08-91أنو للمدقق
احلرية الكاملة يف ربديد كيفيات ونطاق مهمتو يف التدقيق .باإلضافة إىل ما نصت عليو ادلادة  40من القانون
 01-10من ضرورة االحتفاظ دبلفات الزبائن دلدة  10سنوات ابتداءً من آخر سنة النتهاء العهدة وىو ما يتوافق
مع ادلعيار الدويل رقم  230التوثيق .باإلضافة إىل صدور ادلعيار اجلزائري للتدقيق رقم ( )500بعنوان "العناصر
ادلقنعة" ،الذي تضمن أن ادلدقق يهدف إىل تصور ووضع حيز التنفيذ إجراءات التدقيق اليت من شأهنا سبكينو من
احلصول على العناصر ادلقنعة الكافية وادلناسبة قصد استخالص النتائج ادلعقولة واليت يستند عليها ادلدقق يف
تأسيس رأيو.2
 1زلمد الصبان ،األسس العلمية والعملية لمراجعة الحسابات ،الدار اجلامعية ،مصر ،2005 ،ص.166

 2المعيار الجزائري للتدقيق رقم (" :)000العناصر المقنعة" ،ادلقرر الوزاري رقم  ،150ادلؤرخ يف  11أكتوبر  ،2016ادلتضمن ادلعايَت اجلزائرية للتدقيق

( ،)NAA300-500-510-700ص .3متوفر على ادلوقع ،http://www.cnc.dz/fichier_regle/1211.pdf :مت االطالع يوم:
.2016/12/12
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المحور الثالث :احترام المحتوى الفني والعملي لتقرير المدقق الخارجي (معايير إعداد التقرير)
إن دور ادلدقق اخلارجي يتمثل يف التقرير للمسامهُت وادلستخدمُت اآلخرين عما إذا كانت القوائم ادلالية
للشركة تُعطي صورة صادقة وعادلة أم ال عن ادل ركز ادلايل للشركة ونتائج أعماذلا وتدفقاهتا النقدية ،كما أن عملية

التدقيق اخلارجي يتم تصميمها لتوفَت تأكيد معقول بأن تلك القوائم ادلالية زبلو من التحريفات ادلادية .وسنقوم
فيما يلي بعرض مكونات تقرير ادلدقق اخلارجي كما جاءت يف ادلعايَت الدولية وما يقابلها من قواعد قانونية منظمة
دلهنة التدقيق اخلارجي ومعايَت يف اجلزائر.

العنوان :جاء يف معيار التدقيق الدولي رقم ( )000بأنو ينبغي أن حيمل تقرير ادلدقق عنواناً يدل
-1
بوضوح على أنو تقرير مدقق مستقل .1وفي الجزائر أيضا ،فقد جاء يف القرار الوزاري رقم  30ادلؤرخ
يف2013/06/24

احملدِّد حملتوى معايَت تقارير زلافظ احلسابات أنو جيب أن يتضمن التقرير العام للتعبَت عن رأي
2

زلافظ احلسابات حول احلسابات الفردية اسم وعنوان زلافظ احلسابات ورقم اعتماده ورقم التسجيل يف اجلدول .

-2

المخاطب :جاء يف معيار التدقيق الدولي رقم

()000

بأنو ينبغي أن يكون تقرير ادلدقق موجهاً إىل

اجلهة ادلعنية حسبما تقتضي ظروف العملية .3وفي الجزائر أيضاً ،فقد جاء يف القرار الوزاري رقم
يف 2013/06/24احملدِّد حملتوى معايَت تقارير زلافظ احلسابات أنو جيب أن يتضمن التقرير العام للتعبَت عن رأي
زلافظ احلسابات حول احلسابات الفردية عنوان يُشَت إىل أن األمر يتعلق بتقرير زلافظة احلسابات لكيان زلدد
30

ادلؤرخ

بوضوح وأنو خيص سنة مالية مقفلة بتاريخ إقفال دقيق.4

 -3الفقرة التمهيدية :جاء يف معيار التدقيق الدولي رقم
ادلدقق أن تتضمن ما يلي:5

()000

بأنو ينبغي على الفقرة التمهيدية يف تقرير

أن ربدد ادلنشأة اليت يتم تدقيق بياناهتا ادلالية؛
 1االرباد الدويل للمحاسبُت  ،دليل إصدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة،
نيويورك ،الواليات ادلتحدة األمريكية ،طبعة أفريل  ، 2010ترمجة مجعية اجملمع العريب للمحاسبُت القانونيُت ،عمان ،األردن ،ص.658
 2القرار الوزاري رقم  30ادلؤرخ يف 2013/06/24احملدِّد حملتوى معايَت تقارير زلافظ احلسابات ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد ،2014 ،24ص
.14-13
 3االرباد الدويل للمحاسبُت ،مرجع سابق ،ص.658

 4القرار الوزاري رقم  30ادلؤرخ يف 2013/06/24احملدِّد حملتوى معايَت تقارير زلافظ احلسابات ،مصدر سابق ،ص.14
 5االرباد الدويل للمحاسبُت ،مرجع سابق ،ص.658
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أن تذكر أن البيانات ادلالية قد مت تدقيقها؛
 أن ربدد عنوان كل بيان تتألف منو البيانات ادلالية؛
 أن تشَت إىل ملخص السياسات احملاسبية اذلامة وادلعلومات التوضيحية األخرى؛
أن ربدد التاريخ أو الفًتة اليت يُغطيها كل بيان مايل تتألف منو البيانات ادلالية.
وفي الجزائر أيضا ،جاء يف القرار الوزاري رقم

30

ادلؤرخ يف 2013/06/24احملدِّد حملتوى معايَت تقارير

زلافظ احلسابات أنو جيب أن ُحيدِّد زلافظ احلسابات ما إذا كانت احلسابات السنوية قد مت إعدادىا طبقا للقواعد
وادلبادئ احملاسبية ادلنصوص عليها يف القانون رقم  11-07ادلؤرخ يف  25نوفمرب سنة  2007وادلتضمن النظام
احملاسيب ادلايل ،والنصوص ادلتعلقة بو .1كما جاء يف ادلعيار اجلزائري للتدقيق (رقم  )700ادلعنون بِعع":تأسيس الرأي

وتقرير التدقيق للكشوف ادلالية" ،أنو جيب أن يتضمن تقرير ادلدقق فقرة سبهيدية ،واليت يذكر فيها ما يلي:2
 -تعريف الكيان الذي سبت مراجعة كشوفو ادلالية؛

 الكشوف ادلالية اليت سبت مراجعتها؛ ملخص ألىم الطرق احملاسبية ادلستعملة من قبل الكيان الذي سبت مراجعتو وكذلك معلومات توضيحيةأخرى؛
 تاريخ اإلقفال أو الفًتات اليت تغطيها كل من الكشوف ادلالية اليت سبت مراجعتها.-4

مسؤولية اإلدارة المتعلقة بالبيانات المالية :جاء يف معيار التدقيق الدولي رقم ( )700بأن يصف ىذا

اجلزء من تقرير ادلدقق مسؤوليات أولئك األشخاص يف ادلؤسسة ادلسؤولُت عن إعداد البيانات ادلالية .وال تتعُت
اإلشارة بشكل خاص يف تقرير ادلدقق إىل "اإلدارة" بل ينبغي أن يُستخدم فيو ادلصطلح ادلناسب يف سياق اإلطار
القانوين ادلعمول بو يف ادلنطقة ادلعنية  .ويف بعض ادلناطق ،قد تكون اإلشارة ادلناسبة ىي اإلشارة إىل ادلكلفُت

باحلوكمة .وفي الجزائر ،صلد أنو جيب على زلافظ احلسابات التذكَت دبسؤولية ادلسَتين يف الشركة عند إعداد
القوائم ادلالية ،حيث جاء يف ادلعيار اجلزائري للتدقيق

(رقم )700

أنو جيب أن يتضمن تقرير ادلدقق شرح دلسؤولية

1القرار الوزاري رقم  30ادلؤرخ يف 2013/06/24احملدِّد حملتوى معايَت تقارير زلافظ احلسابات ،مصدر سابق ،ص.13
 2ادلعيار اجلزائري للتدقيق رقم (" :)700تأسيس الرأي وتقرير التدقيق للكشوف ادلالية" ،ادلقرر الوزاري رقم  ،150ادلؤرخ يف  11أكتوبر  ،2016ادلتضمن
ادلعايَت اجلزائرية للتدقيق ( ،)NAA300-500-510-700ص .4متوفر على ادلوقع،http://www.cnc.dz/fichier_regle/1211.pdf :
مت االطالع يوم.2016/12/12 :
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ادلسَتين االجتماعيُت ادلتعلقة بإعداد الكشوف ادلالية وفق ادلرجع احملاسيب ادلطبق ،كذلك ادلراقبة الداخلية اليت تعترب
ضرورية إلعداد كشوف مالية خالية من االختالالت ادلعتربة ،سواء صدرت عن غش أو نتجت عن أخطاء.

 -0مسؤولية المدقق :جاء يف معيار التدقيق الدويل رقم ( )700بأنو جيب أن تتضمن ىذه الفقرة ما يلي:

 ينبغي أن يورد تقرير ادلدقق أن مسؤولية ادلدقق تكمن يف التعبَت عن رأي حول البيانات ادلالية مبٍت على
عملية التدقيق؛
 ينبغي أن يورد تقرير ادلدقق أن عملية التدقيق قد مت إجراؤىا وفقاً دلعايَت التدقيق الدولية .كما ينبغي أن

يوضح تلك ادلعايَت اليت تقتضي امتثال ادلدقق دلتطلبات السلوك األخالقي وزبطيطو وأدائو لعملية التدقيق من
أجل احلصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات ادلالية خالية من األخطاء اجلوىرية أم ال؛
 ينبغي أن يذكر تقرير ادلدقق ما إذا كان ادل دقق يعتقد بأن أدلة التدقيق اليت حصل عليها كافية ومناسبة
لتوفَت أساس لرأي ادلدقق.1

وفي الجزائر  ،صلد أنو جيب أن يتضمن تقرير التدقيق شرح دلسؤولية ادلدقق ادلتعلقة بالتعبَت عن الرأي

حول الكشوف ادلالية على أساس تدقيقو وأن ىذا األخَت قد مت وفق ادلعايَت اجلزائرية للتدقيق .كما جيب أن يشَت
إىل أن ىذه ادلعايَت تستوجب على ادلدقق احًتام القواعد األخالقية ،زبطيط وأداء التدقيق قصد احلصول على

الضمان ادلعقول أن الكشوف ادلالية ال تتضمن اختالالت معتربة.2
-6

فقرة أساس الرأي :جاء يف معيار التدقيق الدويل رقم ( )705بأنو على ادلدقق حينما يُعدِّل الرأي حول

ض ِّمن فقرة يف تقريره تُعطي وصفاً حول ادلسألة اليت دعت إىل التعديل ،وعليو أن يضع ىذه
البيانات ادلالية أن يُ َ
الفقرة مباشرة قبل فقرة الرأي ويستخدم العنوان التايل "أساس الرأي ادلتحفظ" أو "أساس الرأي السليب" أو "أساس

3
ضا  ،فإنو جيب أن يتضمن التقرير العام للتعبَت عن رأي
حجب الرأي" حسب ما ىو مناسب  .وفي الجزائر أي ً
زلافظ احلسابات حول احلسابات الفردية ما يلي:4

 1االرباد الدويل للمحاسبُت ،مرجع سابق.660-659 ،
 2ادلعيار اجلزائري للتدقيق رقم (" :)700تأسيس الرأي وتقرير التدقيق للكشوف ادلالية" ،مصدر سابق ،ص.4

 3االرباد الدويل للمحاسبُت ،مرجع سابق ،ص.687
4القرار الوزاري رقم  30ادلؤرخ يف 2013/06/24احملدِّد حملتوى معايَت تقارير زلافظ احلسابات ،مصدر سابق ،ص.14
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 جيب على زلافظ احلسابات أن يبُت بوضوح يف فقرة تسبق التعبَت عن الرأي التحفظات ادلعرب عنها ،معتقدير حجمها إذا أمكن قصد إبراز تأثَتىا يف النتيجة والوضعية ادلالية للكيان؛
 جيب أن يُ ِّبُت زلافظ احلسابات بوضوح يف فقرة قبل التعبَت عن الرأي التحفظات اليت دفعتو إىل رفضوللمصادقة مع تقدير إذا أمكن ذلك ،قصد إبراز تأثَتىا حول النتيجة والوضعية ادلالية للكيان.
-0

رأي المدقق :جاء يف معيار التدقيق الدويل رقم

()700

بأنو عند التعبَت عن رأي غَت معدَّل حول

بيانات مالية ُمعدة وفقاً إلطار عرض عادل ،ينبغي أن يستخدم رأي ادلدقق إحدى العبارات التالية اليت تُعترب
مكافِئة من حيث ادلعٌت ما مل ينص القانون أو النظام غَت ذلك" :تعرض البيانات ادلالية بشكل عادل ،من كافة

النواحي اذلامة وفقاً إلطار إعداد التقارير ادلالية ادلعمول بو" 1.كما جاء يف معيار التدقيق الدويل رقم
يلي:2

()705

ما

 حينما يُعدِّل ادلدقق الرأي حول التدقيق فعليو أن يستخدم العنوان التايل "رأي متحفظ" أو "رأي سليب" أو"حجب الرأي" حسب ادلناسب لفقرة الرأي؛
عرب ادلدقق عن رأي متحفظ نظراً لوجود خطأ جوىري يف البيانات ادلالية ،فعليو أن يُفصح يف فقرة
 حينما يُ ِّالرأي أنو يف رأيو باستثناء آثار ادلسألة (ادلسائل) ادلبينة يف فقرة أساس الرأي ادلتحفظ فإن البيانات ادلالية
تعرض بشكل عادل من حيث مجيع اجلوانب اجلوىرية وفقاً إلطار إعداد التقارير ادلالية ادلطبق لدى إعداد
تقارير وفقاً إلطار العرض العادل؛
 حينما يكون التعديل ِناشئاً من عدم القدرة على احلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فعلى ادلدقق أن
يستخدم العبارة ادلناسبة لذلك وىي "باستثناء اآلثار ادلمكنة للمسألة (ادلسائل) "...للرأي ادلعدل؛
عرب ادلدقق عن رأي سليب ،فعليو أن يُفصح يف فقرة الرأي أنو يف رأيو نظراً ألمهية ادلسألة (ادلسائل)
 حينما يُ ِّادلبينة يف فقرة أساس الرأي السليب فإن البيانات ادلالية ال تعرض بشكل عادل وفقاً إلطار إعداد التقارير ادلالية
ادلطبق لدى إعداد تقارير وفقا إلطار العرض العادل؛

 حينما حيجب ادلدقق الرأي نظراً لعدم القدرة على احلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فعلى ادلدقق أنيُفصح يف فقرة الرأي أنو نظراً ألمهية ادلسألة ادلبينة يف فقرة أساس حجب الرأي ،مل يتمكن ادلدقق من احلصول
 1االرباد الدويل للمحاسبُت ،مرجع سابق ،ص.660
 2ادلرجع نفسو ،ص.689-688
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مع معايير التدقيق الدولية –دراسة تحليلية-

عرب ادلدقق عن رأي حول البيانات
على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفَت أساس لرأي التدقيق وبالتايل مل يُ ِّ
ادلالية.
كما أنو جيب أن يتضمن التقرير العام للتعبَت عن رأي زلافظ احلسابات حول احلسابات الفردية في

الجزائر قسم حيتوي على رأي زلافظ احلسابات حول القوائم ادلالية ،يقوم فيو زلافظ احلسابات دبا يلي:1
 يُ ِشَت إىل أىداف وطبيعة مهمة ادلراقبة ،مع توضيح أن األشغال اليت أصلزىا قد سبت طبقا دلعايَت ادلهنة وأهناتُ ِّ
شكل قاعدة منطقية للتعبَت عن رأيو حول احلسابات السنوية؛
عرب عن رأيو حول احلسابات السنوية ،الذي ديكن أن يكون حسب احلالة:
 -يُ ر

 رأي بالقبول :ي تم التعبَت عن الرأي بالقبول من خالل مصادقة زلافظ احلسابات على القوائم ادلالية بأهنا

منتظمة وصادقة يف مجيع جوانبها ادلعتربة ،وفقا للقواعد وادلبادئ احملاسبية ادلعمول هبا ،كما تقدم صورة
مطابقة للوضعية ادلالية ووضعية الذمة والنجاعة وخزينة الكيان عند هناية السنة ادلالية .وتتطابق ادلعلومات
الواردة يف ملحق القوائم ادلالية مع القوائم ادلالية ادلعدة اليت تفسرىا .وديكن أن يُرفق ىذا الرأي دبالحظات
ومعاينات ذات طابع حيادي ،موجهة إىل تنوير قارئ احلسابات السنوية؛

 الرأي بتحفظ (أو تحفظات) :يتم التعبَت عن الرأي بتحفظ (أو ربفظات) من خالل مصادقة زلافظ
احلسابات بتحفظ على القوائم ادلالية بأهنا منتظمة وصادقة يف مجيع جوانبها ادلعتربة وفقا للقواعد وادلبادئ
احملاسبية سارية ادلفعول ،كما تقدم صورة مطابقة لنتيجة عمليات السنة ادلنصرمة وكذا الوضعية ادلالية
وشلتلكات الكيان يف هناية ىذه السنة ادلالية؛

 رأي بالرفض :يتم التعبَت عن الرأي بالرفض من خالل رفض مربر بوضوح من قبل زلافظ احلسابات،
ادلصادقة على القوائم ادلالية وأنو مل يتم إعدادىا يف مجيع جوانبها ادلعتربة وفقا للقواعد وادلبادئ احملاسبية سارية
ادلفعول.
 -8فقرات التأكيد :جاء يف معيار التدقيق الدولي رقم

()706

بأنو قبل أن يقوم ادلدقق بإدراج فقرة تأكيد يف

تقريره يُشًتط عليو احلصول على أدلة تدقيق مالئمة وكافية بأن األمر غَت خاطئ بشكل جوىري يف البيانات
ادلالية ،وينبغي أن تُشَت مثل ىذه الفقرة فقط إىل ادلعلومات ادلعروضة أو ادلفصح عنها يف البيانات ادلالية.2
1القرار الوزاري رقم  30ادلؤرخ يف 2013/06/24احملدِّد حملتوى معايَت تقارير زلافظ احلسابات ،مصدر سابق ،ص.14
 2االرباد الدويل للمحاسبُت ،مرجع سابق ،ص.712
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وفي الجزائر أيضا يتضمن التقرير العام للتعبَت عن الرأي فقرة منفصلة يتم إدراجها بعد التعبَت عن
الرأي ،تتضمن مالحظات هتدف إىل لفت انتباه القارئ لنقطة أو لعدة نقاط تتعلق باحلسابات السنوية دون
التشكيك يف الرأي ادلعرب عنو ويف حالة وجود شكوك معتربة مبينة بشكل وجيو يف ادللحق ،حبيث يرتبط حلها

بأحداث مستقبلية من شأهنا التأثَت يف احلسابات السنوية .ويُ َلزم زلافظ احلسابات بإبداء ادلالحظات الضرورية.1

-9

فقرة األمور األخرى :جاء يف معيار التدقيق الدولي رقم

()706

بأنو إذا رأى ادلدقق أنو من الضروري

اإلشارة إىل أمور أخرى غَت تلك األمور ادلعروضة أو ادلفصح عنها يف البيانات ادلالية واليت تتعلق بنظر ادلدقق بفهم
ادلستخدمُت لعملية التدقيق أو مسؤوليات ادلدقق وتقريره وكان القانون أو النظام ُجييز ذلك ،فعندىا ينبغي على

ادلدقق القيام بذلك يف إحدى الفقرات ربت عنوان "أمر آخر" أو عنوان مناسب آخر .وينبغي على ادلدقق إدراج
ىذه الفقرة مباشرة بعد فقرة الرأي أو أيو فقرة تأكيد أخرى أو يف أي مكان آخر يف تقرير ادلدقق إذا كان زلتوى
الفقرة األخرى ذا عالقة بفصل ادلسؤوليات األخرى إلعداد التقارير.2

-10

فقرة التقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى :جاء يف معيار التدقيق الدولي رقم

()700

بأنو يف حال تناول ادلدقق مسؤوليات أخرى تتعلق بإعداد التقارير يف تقرير ادلدقق حول البيانات ادلالية باإلضافة
إىل مسؤولية ادلدقق اليت تقتضيها معايَت التدقيق الدولية وادلتمثلة يف إعداد تقارير حول البيانات ادلالية ،ينبغي تناول
ىذه ادلسؤوليات األخرى يف قسم منفص ل يف تقرير ادلدقق مع وضع عنوان فرعي ذلا "إعداد تقارير حول ادلتطلبات

القانونية والتنظيمية األخرى" ،أو غَت ذلك حسبما يكون مناسباً وفقاً حملتوى القسم .3وفي الجزائر أيضا ،صلد
أن تقرير ادلدقق يتضمن على فقرة ربت عنوان " :تقرير حول التزامات قانونية وتنظيمية أخرى" ،أما بالنسبة حملتوى

وشكل ىذا اجلزء من تقرير ادلدقق فيتغَت حسب طبيعة االلتزامات اخلاصة بو.4

-11

توقيع المدقق :جاء يف معيار التدقيق الدولي رقم

()700

بأنو ينبغي التوقيع على تقرير ادلدقق .5وىو

ما صلده يتوافق مع ما جاء يف القرار الوزاري في الجزائر رقم  30ادلؤرخ يف ،2013/06/24حيث ينبغي التوقيع على
تقرير زلافظ احلسابات .وإذا تعلق األمر بشركة زلافظي احلسابات ،فيجب أن يتم التوقيع على التقرير من قبل
 1القرار الوزاري رقم  30ادلؤرخ يف 2013/06/24احملدِّد حملتوى معايَت تقارير زلافظ احلسابات ،مصدر سابق ،ص.14
2االرباد الدويل للمحاسبُت ،مرجع سابق ،ص.712
 3ادلرجع نفسو ،ص.661-660
 4ادلعيار اجلزائري للتدقيق رقم (" :) 700تأسيس الرأي وتقرير التدقيق للكشوف ادلالية" ،مصدر سابق ،ص.5
 5االرباد الدويل للمحاسبُت ،مرجع سابق ،ص.661
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شلثل الشركة ومن قبل شلثل أو شلثلي زلافظي احلسابات أو الشركاء أو ادلسامهُت أو ادلسَتين ذلذه الشركة الذين
شاركوا يف إعداد ىذا التقرير .ويتم إعداد وتوقيع تقرير مشًتك للتعبَت عن الرأي يف حالة تعدد زلافظي احلسابات
ادلمارسُت .ويف حالة االختالف يف الرأي بُت زلافظي احلسابات ادلتضامنُت ،يديل كل زلافظ حسابات برأيو
ضمن التقرير ادلشًتك.1
-12

تاريخ تقرير المدقق :جاء يف معيار التدقيق الدولي رقم ( )700بأنو ينبغي وضع تاريخ لتقرير ادلدقق ال

يسبق التاريخ الذي حصل فيو ادلدقق على أدلة تدقيق كافية ومناسبة ليستند إليها رأي ادلدقق حول البيانات
ادلالية ،دبا يف ذلك األدلة على ما يلي:2
 إعداد كافة البيانات اليت تتألف منها البيانات ادلالية ،دبا يف ذلك اإليضاحات ذات العالقة؛
 تأكيد األشخاص الذين يتمتعون بسلطة معًتف هبا على ربملهم مسؤولية تلك البيانات ادلالية.
وفي الجزائر ،يؤدي زلافظ احلسابات مهمتو ادلتعلقة بفحص احلسابات السنوية وإعداد تقريره العام
ادلتعلق بالتعبَت عن الرأي ،يف أجل قدره مخسة وأربعون يوما ( )45ابتداءً من تاريخ استالم احلسابات السنوية
ادلضبوطة من قبل جهاز التسيَت ادلؤىل .وجيب أن يتطابق تاريخ التقرير مع تاريخ االنتهاء الفعلي من مهمة
الرقابة .3وقد جاء يف القرار ادلؤرخ يف  12جانفي  2014ادلتعلق بكيفيات تسليم تقارير زلافظ احلسابات بأنو
جيب على ىذا األخَت أن يُ ِّ
سلم تقريره قبل  15يوما من انعقاد اجتماع اجلمعية العامة العادية أو غَت العادية أو

ىيأة التداول ادلؤىلة .4وقد أكد القرار نفسو أنو جيب أن توضع سلتلف الوثائق الضرورية إلعداد تقارير زلافظ
احلسابات ربت تصرفو قبل ( )45مخسة وأربعُت يوم على األقل من انعقاد اجلمعية العامة العادية أو ىيأة التداول
ادلؤىلة.5

 1القرار الوزاري رقم  30ادلؤرخ يف 2013/06/24احملدِّد حملتوى معايَت تقارير زلافظ احلسابات ،مصدر سابق ،ص.15

2االرباد الدويل للمحاسبُت ،مرجع سابق ،ص.661
 3القرار الوزاري رقم  30ادلؤرخ يف 2013/06/24احملدِّد حملتوى معايَت تقارير زلافظ احلسابات ،مصدر سابق ،ص.15
 4القرار ادلؤرخ يف  12جانفي  2014ادلتعلق بكيفيات تسليم تقارير زلافظ احلسابات ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،صادرة يف  30أفريل ،2014
العدد  ،24ص.22
 5ادلصدر نفسو ،ص.23
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 -13عنوان المدقق :جاء يف معيار التدقيق الدولي رقم ( )700بأنو ينبغي أن حيتوي تقرير ادلدقق على اسم
ادل ْوقِع الكائِن يف ادلنطقة اليت ُديارس فيها ادلدقق عملو .1وىو ما صلده يتوافق مع ما ىو منصوص عليو في
َ
الجزائر  ،حيث جيب أن يتضمن تقرير زلافظ احلسابات اسم وعنوان زلافظ احلسابات ورقم اعتماده ورقم
التسجيل يف اجلدول.2

وبالنسبة ألنواع التقارير اليت يُعدىا ادلدقق اخلارجي يف اجلزائر ،فيمكن تقسيم ىذه التقارير إىل نوعُت
رئيسيُت مها:
 التقرير العام للشهادة على الحسابات السنوية :يُعِد ادلدقق ىذا التقرير ليشهد من خاللو على صحةوانتظامية القوائم ادلالية يف رلملها حسب ما جاء هبا النظام احملاسيب ادلايل (ادليزانية ،جدول حسابات النتائج،
جدول سيولة اخلزينة ،جدول تغَت األموال اخلاصة ،وملحق يبُت القواعد والطرق احملاسبية ادلستعملة ويُوفِّر
معلومات مكملة للميزانية وحساب النتائج) ،أو يرفض من خاللو الشهادة عليها .وعلى العموم جيب أن حيتوي

التقرير العام على ما يلي:3

 التذكَت بطريقة تعيينو وتاريخ ذلك؛
 ربديد الشركة والسنة ادلالية زلل التدقيق؛

 مجيع الوثائق ادلالية زلل ادلراقبة ،وجيب أن تكون ملحقة بالتقرير مع تأشَتة ادلدقق؛
 اإلشارة إىل احًتام االجتهادات ادلعمول هبا واإلشارة إىل طبيعة ونطاق األعمال ادلنجزة؛
 اإلشارة إىل ادلخالفات واألخطاء بوضوح مع تأثَتىا باألرقام على النتيجة؛
 الشهادة على ادلعلومات ادلقدمة من قبل رللس اإلدارة أو رللس ادلديرين؛
 مربرات التعديالت ادلمكنة ألشكال وطرق التقييم وتقدًن احلسابات وتأثَتىا على القوائم ادلالية؛
 الشهادة على احلسابات السنوية أو االمتناع عن الشهادة مع تقدًن مربرات ذلك؛
 الشهادة على أعلى مخسة أجور ادلدفوعة خالل السنة؛
 1االرباد الدويل للمحاسبُت ،مرجع سابق ،ص.661
 2القرار الوزاري رقم  30ادلؤرخ يف 2013/06/24احملدِّد حملتوى معايَت تقارير زلافظ احلسابات ،مصدر سابق ،ص.14
3

يعقوب ولد الشيخ زلمد ولد أمحد يورة ،التدقيق المحاسبي في المؤسسات العمومية :دراسة مقارنة  ،أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية (غَت

منشورة) ،زبصص التس يَت ،كلية العلوم االقتصادية والتسيَت والعلوم التجارية ،جامعة بوبكر بلقايد ،تلمسان ،اجلزائر ،ص  ،2015-2014ص.246
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مع معايير التدقيق الدولية –دراسة تحليلية-

 اإلشارة إىل كل وضعية زلتملة أو نقص قد يعرقل استمرار االستغالل.
 التقرير الخاص :يُقصد بو ذلك التقرير ادلرتبط دبهام زلددة نص عليها القانون ،فهو ال يتعلق بنشاطادلؤسسة . 1ىذا النوع من التقارير نصت عليو أحكام القانون التجاري ،ومن أىم ىذه التقارير اخلاصة ىو الذي
نصت عليو ادلادة ( )672من ادلرسوم التشريعي رقم  08-93ادلعدل وادلتمم لألمر رقم  59-75ادلتضمن القانون
خاصا عن االتفاقيات ادلرخصة اليت تعقدىا الشركة مع أحد
التجاري ،حيث أن زلافظ احلسابات يُقدِّم تقريراً ً

القائمُت باإلدارة خالل السنة .وجيب أن يُقدَّم ىذا التقرير للجمعية العامة رفقة التقرير العام ،حيث أنو يف حالة
اكتشافو التفاقيات غَت مرخص هبا فإنو يُشَت إىل ىذه ادلخالفة يف التقرير العام ،ويف حالة عدم وجود اتفاقيات

فإن زلافظ احلسابات كذلك جيب أن يُقدِّم تقريرا خاصا يُشَت فيو إىل غياب اتفاقيات.
وقد نص القرار (رقم  30ادلؤرخ يف 2013/06/24احملدِّد حملتوى معايَت تقارير زلافظ احلسابات) على
تقارير خاصة تتوافق ومضمون ادلعيار الدويل للتدقيق (رقم  )800وخاصة يف ما يتعلق بالتقرير اخلاص حول
االتفاقيات ادلنظمة ،وكذا التقرير اخلاص بالتهديد احملتمل على االستمرارية وىو ما نص عليو ادلعيار الدويل
 )570بعنوان االستمرارية ،والتقرير ادلتعلق بإجراءات الرقابة الداخلية وىو ما يتوافق مع ادلعيار (رقم  )265الذي
ينص على االتصال مع القائمُت على احلوكمة واإلدارة يف حالة ضعف الرقابة الداخلية .إال أن ادلعايَت الدولية
للتدقيق تعرضت إىل أصناف أخرى من التقارير اخلاصة اليت مل يتطرق إليها ادلشرع اجلزائري كالتقرير اخلاص عن

(رقم

القوائم ادلالية ادلعدة وفقا إلطار زلاسيب شامل خبالف ادلعايَت احملاسبية الدولية والتقرير اخلاص بالقوائم ادلالية
ادلختصرة .باإلضافة إىل ذلك صلد أن التصنيف الدويل للتدقيق قد تناول تقرير التدقيق يف عدة معايَت وخاصة
ادلعايَت ( 700إىل

)799

ادلتعلقة بتقرير التدقيق للبيانات ادلالية وادلقارنات وادلعلومات األخرى ،مث ادلعايَت ( 800إىل

 )899ادلتعلقة بالتقارير اخلاصة واختبار ادلعلومات ادلالية ادلستقبلية ،مث ادلعايَت ( 900إىل  )999ادلتعلقة بتقارير
التدقيق للخدمات ذات الصلة ،وخاصة م ا يتعلق بعمليات الفحص احملدود وأداء إجراءات متفق عليها ولتكليف

بإعداد معلومات مالية ،أما ما يتعلق بتقرير التدقيق في الجزائر فقد مت االعتماد يف إعداده على رلموعة من
القواعد القانونية والتنظيمية اليت أصدرىا ادلشرع اجلزائري يف القرار (رقم
1

30

الصادر عن وزارة ادلالية بتاريخ

سعاد شدري معمر ،التقارير المالية للمراجع وآثارها على اتخاذ القرارات في ظل األزمات المالية العالمية :حالة تقرير المراجع حول سونلغاز،

أطروحة دك توراه (غَت منشورة) ،شعبة علوم التسيَت ،زبصص مالية ادلؤسسة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت ،جامعة أزلمد بوقرة ،بومرداس،
اجلزائر ،2015-2014 ،ص.42
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د .تريش حسينة
،)2013/06/24

مدى توافق الخلفية القانونية والتنظيمية لمهنة التدقيق الخارجي في الجزائر
مع معايير التدقيق الدولية –دراسة تحليلية-

باإلضافة إىل ادلعيار اجلزائري للتدقيق رقم ( )700الصادر دبوجب ادلقرر رقم

150

بتاريخ

11

أكتوبر .2016

خاتمة:

من خالل الدراسة اليت قمنا هبا واليت استهدفت دراسة مدى توافق اخللفية القانونية والتنظيمية دلهنة
التدقيق اخلارجي يف اجلزائر مع معايَت التدقيق الدولية ،خنلص إىل ما يلي:
 توفر خلفية قانونية منظمة دلهنة ادلراجعة اخلارجية يف اجلرائر ،بدءا بالقانون  01-10والنصوص التنظيميةادلصاحبة لو ،القانون التجاري ،قوانُت ادلالية ،باإلضافة إىل كل من قانون العقوبات والقانون ادلدين ،وتوافقها
يف العديد من اجلوانب مع سلتلف البنود اليت تضمنتها ادلعايَت الدولية للتدقيق اخلارجي؛
 قامت السلطات اجلزائرية بإصدار رلموعة من ادلعايَت ادلهنية ،حيث صدرت أول رلموعة من ادلعايَت اجلزائريةللتدقيق اخلارجي دبوجب ادلقرر رقم  002ادلؤرخ يف  04فيفري  2016والذي تضمن أربعة معايَت (ادلعيار رقم
 ،210ادلعيار رقم  ،505ادلعيار رقم  ،560ادلعيار رقم  ،)580وبتاريخ  11أكتوبر  2016مت إصدار رلموعة
ثانية دبوجب ادلقرر رقم  150والذي تضمن أربعة معايَت أيضا (ادلعيار رقم  ،300ادلعيار رقم  ،500ادلعيار رقم
 ،510ادلعيار رقم  ،)700وبتاريخ  15مارس  2017مت إصدار رلموعة الثالثة دبوجب ادلقرر رقم  23والذي
تضمن أربعة معايَت كذلك (ادلعيار رقم  ،520ادلعيار رقم  ،570ادلعيار رقم  ،610ادلعيار رقم  ،)620ىذه
ادلعايَت اجلزائرية مستوحاة من ادلعايَت الدولية ،وكان اذلدف من ورائها ىو ضبط ادلمارسات ادلهنية دبا يتوافق
والتطورات احلاصلة على ادلستوى الدويل ،لذا فإنو ال يوجد اختالف جوىري بُت ادلعايَت اجلزائرية للتدقيق
اخلارجي وادلعايَت الدولية بل ىناك توافق كبَت بينهما ،حيث صلد أن األرقام اليت حيملها ادلعيار اجلزائري نفسها
األرقام اليت حيملها ادلعيار الدويل ،وكذلك بالنسبة للمضمون ىناك تشابو كبَت بينها ،أما خبصوص بعض
النقاط اليت خيتلفان فيها فنذكر منها ادلصطلحات ،فمثال صلد ادلعيار اجلزائري يستخدم مصطلح ادلؤسسة أو
الكيان أما ادلعيا ر الدويل يستخدم مصطلح ادلنشأة ،كذلك ادلعيار اجلزائري يستخدم مصطلح الكشوف ادلالية
وادلعيار الدويل يستخدم مصطلح البيانات ادلالية  ،باإلضافة إىل أن ادلعايَت الدولية أكثر تفصيال من اجلزائرية
اليت تتسم باإلجياز؛
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د .تريش حسينة

مدى توافق الخلفية القانونية والتنظيمية لمهنة التدقيق الخارجي في الجزائر
مع معايير التدقيق الدولية –دراسة تحليلية-

 ىناك معايَت تدقيق دولية غَت موجودة باجلزائر ،حيث الحظنا أن بعض النقاط اليت تُركز عليها معايَت التدقيقالدولية مل ينص عليها ادلشرع اجلزائري ،فالتدقيق يف اجلزائر ال يستند على معايَت وقواعد واضحة فيما خيص
العمل ادليداين ،وعلى ىذا جيب تقريبها أكثر فأكثر إىل ىذه ادلعايَت؛
إن أىم ما ديكن أن نوصي بو ،ىو اآليت:
 استكمال إصدار باقي معايَت التدقيق اجلزائرية؛ ضرورة اىتمام اذليآت وادلنظمات ادلهنية يف اجلزائر مت ثلة يف اجمللس الوطٍت للمحاسبة دبدخل معايَت التدقيقالدولية وما تتضمنو من إجراءات وإرشادات لتوفَت األطر التشريعية والتنظيمية دلهنة التدقيق يف اجلزائر ووضع
الضوا بط والتعليمات الالزمة لالرتقاء بادلهنة ومستوى األداء ادلهٍت للمدققُت.

قائمة المراجع:
الكتب

 حامت زلمد الشينيشي ،أساسيات المراجعة مدخل معاصر ،ادلكتبة العصرية ،مصر،
 القانون التجاري ،دار بلقيس للنشر ،الدار البيضاء ،اجلزائر ،طبعة

.2007

.2007

 زلمد الصبان ،األسس العلمية والعملية لمراجعة الحسابات ،الدار اجلامعية ،مصر،

.2005

 ثانيا :مقاالت منشورة في مجالت علمية محكمة
 أمحد لعماري وحكيمة مناعي ،ترشيد أداء المراجعين والمحاسبين الجزائريين للتقليل من مخاطر
االنحراف في إنتاج وتوصيل المعلومات المحاسبية ،رللة علوم انسانية ،السنة السابعة ،العدد ،45شتاء
.2010

 زياد ىاشم السقا ،متطلبات التدقيق البيئي في ضوء معايير التدقيق المقبولة قبوال عاما ،رللة األنبار
للعلوم االقتصادية واالدارية ،اجمللد ،4العدد ،7العراق،

.2011

الدراسات

 االرباد الدويل للمحاسبُت ،دليل إصدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات
التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة ،نيويورك ،الواليات ادلتحدة األمريكية ،طبعة أفريل

،2010

مجعية اجملمع العريب للمحاسبُت القانونيُت ،عمان ،األردن.

رسائل جامعية
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ترمجة

مدى توافق الخلفية القانونية والتنظيمية لمهنة التدقيق الخارجي في الجزائر

د .تريش حسينة


مع معايير التدقيق الدولية –دراسة تحليلية-

سعاد شدري معمر ،التقارير المالية للمراجع وآثارها على اتخاذ القرارات في ظل األزمات المالية

العالمية :حالة تقرير المراجع حول سونلغاز  ،أطروحة دكتوراه (غَت منشورة) ،شعبة علوم التسيَت ،زبصص
مالية ادلؤسسة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت ،جامعة أزلمد بوقرة ،بومرداس ،اجلزائر،

.2015-2014



علي عمر أمحد سويسي ،معايير مراجعة الحسابات في اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة

المالية في ليبيا  ،أطروحة دكتوراه (غَت منشورة) ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت ،فرع علوم
التسيَت ،زبصص زلاسبة ،جامعة احلاج خلضر ،باتنة ،اجلزائر،


.2011

يعقوب ولد الشيخ زلمد ولد أمحد يورة ،التدقيق المحاسبي في المؤسسات العمومية :دراسة مقارنة،

أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية (غَت منشورة) ،زبصص التسيَت ،كلية العلوم االقتصادية والتسيَت والعلوم
التجارية ،جامعة بوبكر بلقايد ،تلمسان ،اجلزائر.2015/2014 ،

القوانين والتشريعات

 القانون رقم  ،01-10ادلؤرخ يف  ،2010/06/29ادلتعلق دبهن اخلبَت احملاسب وزلافظ احلسابات واحملاسب
ادلعتمد ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،ادلؤرخة يف  ،2010/07/11العدد .42


القانون رقم

32 -11

ادلتعلق بتعيُت زلافظي احلسابات ،ادلؤرخ يف

27

جانفي  ،2011اجلريدة الرمسية

للجمهورية اجلزائرية ،العدد .7
القرار ادلؤرخ يف  12جانفي  2014ادلتعلق بكيفيات تسليم تقارير زلافظ احلسابات ،اجلريدة الرمسية

للجمهورية اجلزائرية ،صادرة يف  30أفريل  ،2014العدد .24
القرار الوزاري رقم  30ادلؤرخ

الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد.2014 ،24

يف2013/06/24



احملدِّد حملتوى معايَت تقارير زلافظ احلسابات ،اجلريدة

ادلرسوم رقم  ،431-96ادلؤرخ يف  ،1996/11/30يتعلق بكيفيات تعيُت زلافظي احلسابات يف ادلؤسسات
العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وىيآت الضمان االجتماعي والدواوين

العمومية ذات الطابع التجاري وكذا ادلؤسسات العمومية غَت ادلستقلة ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،
العدد .74
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د .تريش حسينة

مدى توافق الخلفية القانونية والتنظيمية لمهنة التدقيق الخارجي في الجزائر
مع معايير التدقيق الدولية –دراسة تحليلية-

 ادلقرر الوزاري رقم  ،150ادلؤرخ يف  11أكتوبر  ،2016ادلتضمن ادلعايَت اجلزائرية للتدقيق

(NAA300-500-

 ،)510-700متوفر على ادلوقع ،http://www.cnc.dz/fichier_regle/1211.pdf :مت االطالع يوم:
.2016/12/12

 مقرر مؤرخ يف

1999/03/24

يتضمن ادلوافقة على اإلجازات والشهادات وكذا شروط اخلربة ادلهنية اليت ُزب ّول

احلق يف شل ارسة مهنة اخلبَت احملاسب وزلافظ احلسابات واحملاسب ادلعتمد ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،
العدد .32
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